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RESUMO
O texto aborda a política de expansão do acesso ao ensino superior no Brasil configurada no
Reuni, identificando as instituições que alcançaram e as que mais distanciaram-se das metas:
elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais para 90% e
a relação de alunos de graduação em cursos presenciais por professor para dezoito. Trata-se,
nos termos de Figueiredo e Figueiredo (1986) de uma avaliação de processo em que se afere a
eficácia, examinando se o Programa atingiu as metas desejadas. O modelo analítico
empregado “consiste em medir se a diferença entre a meta atingida e a proposta está dentro de
limites toleráveis. Estes limites ditam a faixa do sucesso/fracasso da política” (FIGUEIREDO;
FIGUEIREDO,1986, p.112). Para isso, tem-se por base a pesquisa documental,
consubstanciada na legislação que instituiu o Programa, relatórios de gestão disponibilizados
pelas Universidades Federais e/ou pelo Tribunal de Contas da União e relatórios. Constatouse que, as 53 instituições que aderiram ao Programa apenas 6 instituições alcançaram a Taxa
de Sucesso ao longo da vigência do programa que corresponde a 11,35% das IFES. E que
uma instituição, a UNIVASF, obteve o maior distanciamento no alcance da meta estabelecido
durante a vigência do programa, em 2008 com 3,9% e, em 2012 com 15,44%. Em relação a
Aluno Tempo Integral/Professor Equivalente, apenas uma instituição, a UNB alcançou a meta
proposta com 18 alunos por professor ao longo do programa e, as instituições que mais se
distanciaram da meta estabelecida ao longo da vigência do programa foram: UFRB (2008),
UNIFAL (2009 e 2010), UNIFEI (2011) e a UFPEL (2012). Conclui-se que as metas globais
do Reuni não foram atingidas pelas instituições que aderiram ao Programa, sendo o fracasso
maior em umas do que em outras.
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